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ΔΕΛΤ ΙΟ  ΤΥΠΟΥ  
 

Στενή συνεργασία με Δήμο Θεσσαλονίκης 
 
 
Στην υιοθέτηση σχεδόν του συνόλου της πρότασης που κατέθεσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
για την προκήρυξη διαγωνισμού αρχιτεκτονικών έργων μικρής κλίμακας, 
προχώρησε ο δήμος Θεσσαλονίκης. Τη διαβεβαίωση έδωσε ο ίδιος ο 
αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων Ανδρέας Κουράκης, 
κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τη διοίκηση και στελέχη του ΤΕΕ/ΤΚΜ.  
Ο κ. Κουράκης, επικεφαλής κλιμακίου του δήμου Θεσσαλονίκης, επισκέφτηκε τα 
γραφεία του Επιμελητηρίου, προκειμένου να συζητήσει διεξοδικά τόσο το ζήτημα 
της προκήρυξης διαγωνισμού μικρών αρχιτεκτονικών έργων, όσο κι άλλα θέματα 
διμερούς ενδιαφέροντος. Όπως είναι ήδη γνωστό, το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει καταθέσει σε 
όλους τους δήμους, συμπεριλαμβανομένου και του κεντρικού, ολοκληρωμένη 
πρόταση για τη προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού έργων μικρής 
κλίμακας, βασιζόμενο σε οκτώ θεματικούς άξονες. Ο κ. Κουράκης τόνισε ότι η 
αντιδημαρχία επεξεργάστηκε περαιτέρω την πρόταση και εξέφρασε την ετοιμότητα 
και τη προθυμία του μέχρι τα μέσα Ιουλίου να έχουν ξεπεραστεί τα 
γραφειοκρατικά ζητήματα προκειμένου στο τέλος του μήνα να έχουν γίνει όλα 
τα απαραίτητα βήματα για την προκήρυξη του διαγωνισμού.  
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος 
Κονακλίδης, υπενθύμισε στον κ. Κουράκη διάφορα άλλα ζητήματα για τα οποία το 
Επιμελητήριο φιλοδοξεί στη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ορισμένα 
από αυτά είναι  

• η αρχιτεκτονική έκθεση «Θεσσαλονίκη 1912 – 2012, η αρχιτεκτονική και 
πολεοδομική εξέλιξη της πόλης», η οποία θα πραγματοποιηθεί τον 
ερχόμενο Δεκέμβριο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης,  

• η πρωτοβουλία Open House και  
• το ζήτημα που έχει προκύψει με τα πρόστιμα που επιβάλλονται στα 

καταστήματα της πόλης για τις διαφημιστικές πινακίδες.  
Οι κύριοι Κονακλίδης και Κουράκης, συμφώνησαν ότι το επίπεδο συνεργασίας 
μεταξύ του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του κεντρικού δήμου είναι άριστο και δεσμεύτηκαν ότι θα 
προχωρήσουν στο μέλλον πάνω σε αυτό το μοτίβο.  
 
 

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
 

Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, 
www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου 


